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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale 
dialoog
(2012/2292(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 3, van het Verdrag van de Europese Unie (VEU),

– gezien de artikelen 9, 151, 152, 154, 155 en 156 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 12 en 28 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
en de artikelen 52, lid 3, en 53, alsmede de preambule en de relevante toelichtingen,

– gezien artikel 11van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,

– gezien de artikelen 5 en 6 van het Europees Sociaal Handvest (herzien),

– gezien Besluit 98/500/EG van de Commissie van 20 mei 1998 betreffende de oprichting 
van Comités voor de sectoriële dialoog tussen de sociale partners op Europees niveau,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 10 september 2012 
getiteld "Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue" 
(SWD(2012)0264)",

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 april 2012 getiteld "Naar een banenrijk 
herstel" (COM(2012)0173),

– gezien het verslag van 31 januari 2012 van de deskundigengroep van de Commissie 
inzake transnationale bedrijfsovereenkomsten,

– gezien het herziene werkdocument van 31 januari 2012 van de deskundigengroep van de 
Commissie inzake transnationale bedrijfsovereenkomsten,

– gezien het Groenboek van de Commissie van 17 januari 2012 getiteld "Herstructurering 
en anticipatie op veranderingen: uit de recente ervaring te trekken lessen" 
(COM(2012)0007) en het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie 
van 17 januari 2012 getiteld "Restructuring in Europe 2011" (SEC(2012)0059),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 getiteld "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van mondialisering – Concurrentievermogen en duurzaamheid 
centraal stellen" (COM(2010)0614),

– gezien de enquête van de Commissie van 2 juli 2008 getiteld "Mapping of transnational 
texts negotiated at corporate level" (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),
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– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 2008 getiteld "The role 
of transnational company agreements in the context of increasing international 
integration" (SEC(2008)2155),

– gezien het verslag van de Commissie getiteld "Transnational collective bargaining: Past, 
present and future" (februari 2006),

– gezien de Mededeling van de Commissie over de sociale agenda van 9 februari 2005 
(COM(2005)0033),

– gezien de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) inzake 
arbeidsvoorwaarden (overheidscontracten) (nr. 94) en collectieve onderhandelingen 
(nr. 154),

– gezien de IAO-verklaring van 10 juni 2008 over sociale rechtvaardigheid voor een eerlijke 
mondialisering,

– gezien de verklaring van de IAO over de fundamentele beginselen en rechten op het werk, 
aangenomen in 1998,

– gezien de verdragen van de IAO tot vaststelling van universele fundamentele 
arbeidsnormen betreffende onder andere: de vrijheid van vereniging en het recht op 
collectieve onderhandelingen (nr. 87 (1948) en nr. 98 (1949)) en non-discriminatie op het 
werk (nr. 100 (1951) en nr. 111 (1958)),

– gezien zijn studie naar de "Enforcement of Fundamental Workers' Rights" in opdracht van 
de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (september 2012),

– gezien zijn studie naar "Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en 
transnationale sociale dialoog" in opdracht van Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken (juni 2011),

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2013 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van 
herstructurering1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2013),

A. overwegende dat het aantal Europese transnationale bedrijfsovereenkomsten (European 
Transnational Company Agreements) duidelijk toegenomen is en dat dit op een 
voortschrijdende integratie van de arbeidsverhoudingen in Europa wijst;

B. overwegende dat er voor de interpretatie en de omzetting van deze overeenkomsten geen 
mechanismen zijn voor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke geschillenbeslechting;

                                               
1 Aangenomen teksten  P7_TA(2013)0005.
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C. overwegende dat de juridische status van deze overeenkomsten op Europees niveau en in 
verhouding tot de nationale rechtsstelsels onduidelijk is;

D. overwegende dat er noch op internationaal noch op Europees niveau een juridisch kader 
voor deze overeenkomsten is;

E. overwegende dat elke lidstaat van de Unie een eigen stelsel heeft voor de betrekkingen 
tussen de sociale partners dat op uiteenlopende historische ontwikkelingen en tradities 
berust en in acht moet worden genomen, en dat uniformering daarvan niet nodig is;

F. overwegende dat de Europese sociale dialoog zich met name onderscheidt door het feit dat 
op innovatieve wijze de werkgelegenheid behouden blijft en vergroot wordt, de 
arbeidsvoorwaarden en daardoor de welvaart voor de werknemers van de transnationale 
ondernemingen verbeterd worden, terwijl tegelijkertijd de vrijheid van collectieve 
onderhandelingen op nationaal niveau gehandhaafd blijft;

G. overwegende dat de EU het recht van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen 
als grondrechten erkent;

1. wijst erop dat deze resolutie betrekking heeft op Europese transnationale 
bedrijfsovereenkomsten (European Transnational Company Agreements) die door 
Europese vakbondsfederaties en Europese werkgevers of werkgeversorganisaties, in de 
regel per bedrijfstak, afgesloten worden, en stelt vast dat de resolutie geen betrekking 
heeft op internationale bedrijfsovereenkomsten (ITCA's) die door internationale 
vakbondsfederaties en met ondernemingen ondertekend worden;

2. stelt voor om voor deze Europese transnationale bedrijfsovereenkomsten op middellange 
termijn een facultatief Europees rechtskader aan te nemen;

Een facultatief rechtskader voor Europese transnationale bedrijfsovereenkomsten

3. benadrukt de autonomie van de sociale partners, waardoor zij op elk niveau 
onderhandelingen kunnen aangaan en overeenkomsten kunnen afsluiten;

4. raadt de sociale partners dringend aan zich op een facultatief Europees rechtskader te 
baseren, om reeds voorafgaand aan de onderhandelingen op Europees niveau mogelijke 
problemen uit te sluiten en om op mogelijkheden gewezen te worden voor regelgeving die 
nuttig en effectief gebleken is;

5. benadrukt dat het gebruik van een dergelijk facultatief rechtskader voor de sociale 
partners vrijwillig moet zijn;

6. verlangt dat de representatieve Europese vakbondsfederaties (European Trade Union 
Federations) uitsluitend Europese transnationale bedrijfsovereenkomsten 
uitonderhandelen en afsluiten; stelt vast dat, indien een Europese vakbondsfederatie geen 
interne procedure voor het afgeven van een onderhandelingsmandaat overeengekomen is, 
de overeenkomsten alleen door de representatieve nationale vakbonden afgesloten kunnen 
worden; is van mening dat Europese ondernemingsraden uitvoerig bij de 
onderhandelingen betrokken moeten worden;



PE508.017v01-00 6/10 PR\931342NL.doc

NL

7. verlangt dat door de opname van het beginsel van de gunstigste regeling (most favorable 
clause) en de "non-regressieclausule" (non-regression clause) het risico uitgesloten wordt 
dat nationale collectieve arbeidsovereenkomsten (collective agreements) en nationale 
bedrijfsovereenkomsten (company agreements) door een Europese transnationale 
bedrijfsovereenkomst (European transnational company agreement) omzeild of 
belemmerd worden;

8. beveelt aan om mechanismen in te voeren voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting;
is van mening dat in de Europese transnationale bedrijfsovereenkomsten afgesproken 
moet worden om op ondernemingsniveau een instelling voor dit doel in het leven te 
roepen waartoe men zich in eerste instantie kan wenden om een oplossing te vinden voor 
conflicten tussen de verdragspartijen;

9. beveelt voorts aan om als tweede stap een Europese instantie voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting in te voeren, om samen met de verdragspartijen tot een gedegen 
oplossing te komen en die door te voeren, waarbij de instantie voor geschillenbeslechting 
op verzoek van de Europese sociale partners vrijwillig en van geval tot geval bijeenkomt 
om conflicten buitengerechtelijk bij te leggen;

10. beveelt wegens de toenemende transnationalisatie van de arbeidsverhoudingen aan om op 
middellange termijn in de komende jaren een zelfstandige, drie instanties tellende 
arbeidsrechtspraak op te zetten;

11. beveelt aan om wezenlijke criteria vast te leggen voor Europese transnationale 
bedrijfsovereenkomsten, waarin wordt vastgesteld wie de onderhandelingspartners zijn en
hoe de resultaten van de onderhandelingen op schrift moeten worden gesteld om in een 
later stadium problemen te voorkomen bij de interpretatie en de uitvoering; stelt vast dat 
daar met name onder dienen te vallen: de mandaatprocedure, d.w.z. het duidelijk maken 
van de legitimiteit en de representativiteit van de onderhandelende verdragspartijen, de 
plaats en de datum van het afsluiten van de overeenkomst, het inhoudelijke en 
geografische toepassingsgebied, het beginsel van de gunstigste regeling en de 
"non-regressieclausule", de geldigheidsduur, de opzeggingsvoorwaarden en de 
mechanismen voor geschillenbeslechting;

12. verwijst naar de bij het Europees Comité voor sociale rechten aanhangig gemaakte klacht 
nr. 85/2012 in de zaak Laval en verlangt dat het recht om ook grensoverschrijdende 
collectieve acties te voeren gewaarborgd wordt;

13. is ingenomen met de activiteiten die de Commissie onderneemt ter ondersteuning van de 
uitwisseling van ervaringen door sociale partners en deskundigen, bijvoorbeeld het 
inventariseren van voorbeelden, het opzetten van gegevensbanken en het opstellen van 
onderzoek;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Bedrijfsstrategieën, als het concentreren op de kernactiviteiten, het gebruikmaken van 
toeleveranciers en lagelonenlanden, het voeren van een beleid van lage prijzen en het 
realiseren van toegang tot de markt gecombineerd met het in steeds korter tijdsbestek 
aanpassen van de producten en diensten aan de wensen van de klant, leiden tot grote en snelle 
veranderingen bij de ondernemingen die de producten vervaardigen of de diensten aanbieden. 
De gevolgen daarvan zijn constante orderfluctuaties, reorganisaties en herstructureringen, die 
van invloed zijn op de werknemers. Bovendien leggen de ondernemingen hun 
productiesysteem en ondernemingsstructuren meestal op aan alle bedrijven die deel uitmaken 
van de onderneming.
Door de toenemende transnationalisatie van de concernleiding neemt de behoefte aan 
grensoverschrijdende oplossingen voor problemen op arbeidsgebied toe1.
Voor de werknemers gaat de reikwijdte van de stelsels van het arbeidsrecht en de sociale 
zekerheid in de regel niet verder dan de huidige landsgrenzen. In veel ondernemingen hebben 
de sociale partners derhalve overeenkomsten gesloten om deze ingrijpende veranderingen te 
realiseren. Dit transnationalisatieproces mag niet ten koste gaan van de structureel zwakkere 
werknemers of ontaarden in zuivere loon- of sociale dumping.
Productieve ondernemingen met goed werk en een hoge arbeidsdeelname vormen het 
streefdoel, dat alleen met een kwalitatief hoogstaande, juridisch verankerde sociale dialoog te 
bereiken zal zijn.

Regelingen in juridisch niemandsland
De door de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers gesloten overeenkomsten 
lopen onderling uiteen. Van de benaming (overeenkomst, verklaring, gedragscode, 
bedrijfsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst) tot de verdragspartijen bestaan er 
veel uiteenlopende vormen. Hoe meer overeenkomsten er zijn, des te groter is de noodzaak 
om de afzonderlijke vormen te definiëren2. Zolang er echter nog geen sprake is van bindende 
definities blijft er nog steeds ruimte voor uiteenlopende interpretaties die voortvloeien uit de 
verschillende stelsels voor de betrekkingen tussen de sociale partners.

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er, gezien het gebrek aan rechtsregels, de 
verscheidenheid van de regelgeving en de vele problemen3 die daaruit voortvloeien, nog 
zoveel Europese transnationale bedrijfsovereenkomsten worden gesloten.

Terwijl de Commissie4 ongeveer 215 teksten van 138 ondernemingen, die van toepassing zijn 
op meer dan 10 miljoen werknemers, in haar gegevensbank opgenomen heeft, gaat 
BUSINESSEUROPE5 slechts uit van 100 ondernemingen die in Europa gevestigd zijn en de 
daarbij passende overeenkomsten hebben afgesloten.
Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) heeft circa 220 teksten van uiteenlopende 
aard (overeenkomsten, protocollen, verklaringen) geregistreerd die door 138 ondernemingen 
                                               
1 Müller, Thorsten, Hans-Wolfgang Platzer en Stefan Rüb: "Transnationale Unternehmensvereinbarungen und 
die Vereinbarungspolitik Europäischer Betriebsräte", Düsseldorf 2013, blz. 94.
2 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompanyagreement.htm
3 Werkdocument van de diensten van de Commissie, "Transnational company agreements: realising the potential 
of social dialogue", SWD (2012) 264 final.
4 Het gaat hierbij om internationale en Europese overeenkomsten: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1141
5 http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=31047
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zijn afgesloten1. Zij zijn wereldwijd van toepassing op meer dan 10 miljoen werknemers en 
gelden op basis van hun geografische toepassingsgebied voor circa 85 % als Europese 
overeenkomsten.

Dit stijgende aantal overeenkomsten toont aan dat de arbeidsverhoudingen in Europa in 
toenemende mate getransnationaliseerd worden. Behalve dat er sprake is van economische 
beweegredenen (zie hierboven), hebben de van oorsprong Europese regelingen die op dit 
gebied aangenomen zijn deze ontwikkeling juridisch afgedwongen, zoals de richtlijn inzake 
de Europese ondernemingsraden2, de richtlijn inzake de rol van de werknemers bij een 
Europese vennootschap (SE)3, de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers4 en de richtlijn betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers5. 
De onderhandelingsprocessen op het niveau van de Europese ondernemingsraden hebben 
door de grensoverschrijdende wisselwerking bijgedragen tot een horizontale en verticale 
europeanisering van de arbeidsverhoudingen binnen de ondernemingen6.

Collectieve arbeidsovereenkomsten (Collective agreements) en Europese transnationale 
bedrijfsovereenkomsten (European transnational company agreements)
Bij Europese transnationale bedrijfsovereenkomsten (European Transnational Company 
Agreements) gaat het meestal niet om collectieve arbeidsovereenkomsten (National Collective 
Agreements) in de klassieke zin van het woord, die op nationaal niveau tussen vakbonden en 
werkgevers of werkgeversorganisaties binnen een nationaal rechtskader gesloten worden en 
waartoe ook collectieve acties behoren. Tot de onderwerpen van traditionele collectieve 
arbeidsovereenkomsten behoren bijvoorbeeld de lonen en (in de meeste lidstaten) de 
arbeidstijd.
Het afbakenen van de beide sferen kan in afzonderlijke gevallen lastig zijn. Dat komt mede 
doordat elke lidstaat van de EU een eigen stelsel heeft voor de betrekkingen tussen de sociale 
partners, d.w.z. een stelsel waarin werkgevers, werknemers en de staat de arbeidverhoudingen 
regelen.

Momenteel kan men niet spreken van Europese collectieve arbeidsovereenkomsten (European 
Collective Agreements), zelfs al zijn er afzonderlijke modellen voor de coördinatie van 
collectieve onderhandelingen (Coordination of collective bargaining), zoals bijvoorbeeld die 
van de Doorn-groep7. Deze coördinatie vindt echter tussen de vakbonden plaats en er doen 
maar weinig bedrijfstakken aan mee.

Een uniform Europees landschap van collectieve onderhandelingen is gezien de uiteenlopende 
stelsels voor de betrekkingen tussen de sociale partners nauwelijks voorstelbaar. De vrijheid 
van collectieve onderhandelingen is in de meeste lidstaten wettelijk, grondwettelijk of als 
grondrecht verankerd. Bovendien is een Europees landschap van collectieve 
onderhandelingen op de middellange termijn nationaal en economisch gezien moeilijk tot 
stand te brengen. In allereerste instantie zal het de opgave van de sociale partners zijn om op 
                                               
1 http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-ETUC-Position-on-TCA-2.pdf
2 Richtlijn 94/45/EG zoals gewijzigd door Richtlijn 2009/38/EG.
3 Richtlijn 2001/86/EG.
4 Richtlijn 96/71/EG.
5 Richtlijn 2002/14/EG.
6 Rüb, Stephan, Hans-Wolfgang Platzer en Thorsten Müller: "Transnationale Unternehmensvereinbarungen-Zur 
Neuordnung der Arbeitsbeziehungen in Europa", Berlijn 2011, blz. 245.
7 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/doorngroup.htm
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middellange termijn een kader te vinden voor transnationale collectieve onderhandelingen.

Toch zijn er echter reeds nu grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en daarvoor 
is het noodzakelijk dat het recht op collectieve acties ook op Europees niveau eenduidig 
gewaarborgd wordt, zoals in het verslag-Andersson1 verlangd wordt. Voor de zaken Viking 
en Laval dient een oplossing gevonden te worden die met het ontwerp voor de Monti II-
verordening2 niet bereikt werd. Gezien de in opdracht van de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken opgestelde studie, waarin duidelijk gewezen wordt op het feit dat in sommige 
lidstaten van de EU de uitoefening van het collectief recht bemoeilijkt, respectievelijk 
uitgehold3 wordt, is daar zeker aanleiding toe.

Het gaat weliswaar bij Europese transnationale bedrijfsovereenkomsten niet om Europese 
collectieve arbeidsovereenkomsten in de klassieke zin van het woord, maar er is sprake van 
veranderingen in de inhoud4. Terwijl aanvankelijk het informeren van de werknemers op de 
voorgrond stond, gaat het in toenemende mate om bijscholingsmaatregelen, gezondheids- en 
veiligheidsvoorzieningen voor werknemers, overplaatsingen en de omgang met 
herstructureringsmaatregelen5. Derhalve kan het mogelijk zijn dat de terreinen van beide 
regelingen elkaar in de toekomst meer overlappen.

Mandaatsverlening en representativiteit bij Europese transnationale 
bedrijfsovereenkomsten
Een voor de Europese sociale partners uitermate belangrijke en moeilijke kwestie is de 
mandaatprocedure en de representativiteit6 van degenen die de onderhandelingen voeren. Het 
proces dient duidelijk, transparant en begrijpelijk te zijn. De meeste Europese 
vakbondsfederaties hebben al interne richtsnoeren voor hun organisaties ontwikkeld7.

Hoewel de Europese ondernemingsraden en vertegenwoordigers bij Europese 
vennootschappen (SE) vaak de gesprekken beginnen die later tot overeenkomsten leiden, 
kunnen Europese transnationale bedrijfsovereenkomsten alleen door Europese 
vakbondsfederaties afgesloten worden. Alleen zij kunnen van de vakbonden een democratisch 
mandaat krijgen en alleen zij vertegenwoordigen de erkende nationale vakbonden.

Daardoor kan de vrijheid van collectieve onderhandelingen ondanks de reeds beschreven 
verstrengeling van de beide sferen gewaarborgd worden. Voorts draagt zowel het 
onderhandelings- als het uitvoeringsproces bij tot een meer verplicht karakter. Want in de 
meeste landen zijn de vakbonden op nationaal niveau rechtstreeks betrokken bij een en ander 
                                               
1 Verslag-Anderson (2008/2085(INI)) 30.9.2008 (A6-0370/2008).
2 Monti-II, Verordening van de Raad betreffende de uitoefening van het recht om collectieve actie te voeren in 
de context van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting (COM(2012) 130 def.), Brussel, 
21.3.2012.
3 European Parliament study on Enforcement of Fundamental Workers´s Rights, gemaakt in opdracht van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, september 2012.
4 EUROACTA 02/2012: European Action on Transnational Company Agreements: a stepping stone towards a 
real internationalisation of industrial relations/Europese ontwikkelingen naar transnationale 
bedrijfsovereenkomsten: TBO: een mijlpaal op de weg naar de internationalisering van de betrekkingen tussen 
de sociale partners?
5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?jsp?catId=978&langId=en
6 Mededeling van de Commissie "Partnerschap voor veranderingen in een uitgebreid Europa – Een grotere 
inbreng van de Europese sociale dialoog" (COM(2004)0557).
7 Bijvoorbeeld bij IndustriAll, de Europese vakvereniging.
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en zorgen zij voor de verenigbaarheid van de Europese en nationale regelingen.

Buitengerechtelijke beslechting van geschillen
In de stelsels voor de betrekkingen tussen de sociale partners verschillen de vormen van 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting per lidstaat. Het voordeel is dat de onderhandelende 
partijen zelf deelnemen aan de uitwerking van de oplossingen en er geen beslissingen door 
derden worden genomen. Derhalve verdient in deze context met name bemiddeling 
aanbeveling, omdat hierbij de deelnemers zelf een oplossing uitwerken, terwijl de billijkheid 
van de procedure gewaarborgd is. In dit verband zou ook gebruik gemaakt moeten worden 
van vergelijkbare ervaringen op andere terreinen en/of naar voorbeelden gezocht moeten 
worden, zoals mediatie en de bemiddelingsprocedure volgens de wet op de 
ondernemingsraden (Duitsland).

Alternatieve regelgeving
Tot nu bestaat er geen regelgeving voor Europese transnationale overeenkomsten. Dit 
onderwerp valt weliswaar onder het internationaal privaatrecht, maar Brussel-I en Rome-I 
voorzien niet in collectieve verdragen.
Ook een overeenkomst die in een regelingsvrije ruimte afgesloten is, zou dan volledig 
justitiabel zijn. Dat zou een brug te ver zijn en zou te weinig rekening houden met de 
autonomie van de sociale partners en met de sociale dialoog.
Ook een richtlijn of een verordening zonder facultatief karakter is wellicht niet de juiste 
oplossing, aangezien de toepassing daarvan verplicht is.

Afspreken dat het nationale rechtsstelsel van een lidstaat geldt, biedt geen oplossing, want 
voor alle delen van de ondernemingen die zich in een ander land bevinden, zou dit een 
buitenlands rechtsstelsel zijn dat niet van toepassing is. Bovendien zou daarmee geen 
rekening gehouden worden met het oorspronkelijke, Europese transnationale karakter van 
deze overeenkomsten en de transnationalisatie van de arbeidsverhoudingen op Europees 
niveau.


